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DziałIPOSTANOWIENIA
OGÓLNE
Rozdział
1
Podstawa
prawna
statutu.
1. Art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256 poz.
2572,zpóź.
zm.)UstawaPrawoOświatowezdn.14grudnia2016r.(dz.U.z2017r.poz.59).
2. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutówpublicznegoprzedszkolaorazpublicznychszkół(Dz.U.Nr61,poz.624,zpóź.zm.).
3. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.
U.zdnia27
lutego2007r.Nr35,poz.222).
4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 17 marca 2017 r.
wsprawieszczegółowejorganizacjipublicznychszkółipublicznychprzedszkoli.

Rozdział
2
Podstawowe
informacje
o
szkole.
§1
1.Nazwaszkoły:SzkołaPodstawowaim.KazimierzaNowakawDąbrówce.
2.Siedzibaszkoły:Dąbrówka,ul.Parkowa1.
3.Ustalonanazwaużywanajestprzezszkołęwpełnymbrzmieniu.
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4.Szkołaużywapieczęciotreści:
SZKOŁAPODSTAWOWA
im.KazimierzaNowakawDąbrówce
ul.Parkowa162-070DĄBRÓWKA
5.Szkołautrzymujesięzdotacjizbudżetugminy,darowizn,adodatkowowpłat
rodziców(RadaRodziców),wpłatinnychosóbprawnychifizycznych.
§2
1.Dyrektor
kierujedziałalnościąszkołyi
reprezentujejąnazewnątrz.
2.Wszkolemożebyćpowołanyprzezdyrektorawicedyrektororazspołecznywicedyrektor.
§3
1. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce jest ośmioletnią, niepubliczną szkołą
podstawową na prawach publicznych, a świadectwo jej ukończenia uprawnia do kontynuowania nauki
wszkoleponadpodstawowej.
2.OrganemprowadzącymszkołęjestStowarzyszenie„DlaPrzyszłości”.
3.OrganemsprawującymnadzórpedagogicznyjestWielkopolskiKuratorOświaty.
4.StrukturaorganizacyjnaszkołyobejmujeklasyI–VIII.
5.Szkołaprowadzioddziałyprzedszkolne:3,4,5,6–latków.
6. Szkoła posługuje się e-dziennikiem w kl. I-VIII oraz papierowym dziennikiem zajęć
przedszkolnychiświetlicowych.

Rozdział
3
Zasady
rekrutacji.
§4
1.Uczniami
szkołysądzieciwwiekuokreślonymwustawieosystemieoświaty.
2. Rekrutację uczniów przeprowadza się na wniosek rodziców i po pozytywnej opinii dyrektora
szkoły.
3.Informacjeozapisachumieszczonesąnastronieinternetowejszkoły.
4.Wnioskiprzyjmujesekretariatszkoły.
5.Ozapisiedoszkołydecydujekolejnośćzgłoszeń.
6.Oprzyjęciudzieckadoszkołydecydujedyrektorszkoły.
7.Dyrektor
zawiadamiarodzicówdzieckaowynikachrekrutacji.
8.Ilośćmiejscwszkolejestograniczonawarunkamilokalowymi.
9.Rekrutacjajestprowadzonawsposóbciągły.

§5
1. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku określonym w ustawie o systemie
oświaty.
2.Informacjeozapisachumieszczonesąnastronieinternetowejszkoły.
3. Podstawą ubiegania się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego jest prawidłowo
wypełniona
„Kartazgłoszeniadziecka”złożonaprzezrodziców.
4.Wnioskiprzyjmujesekretariatszkoły.
5.Oprzyjęciudzieckadooddziałuprzedszkolnegodecydujedyrektorszkoły.
6.Dyrektor
zawiadamiarodzicówdzieckaowynikachrekrutacji.
7.Ilośćmiejscwoddziałachprzedszkolnychjestograniczonawarunkamilokalowymi.
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DziałIIFUNKCJONOWANIE
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
Rozdział
1
Organizacja
szkoły.
§6
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U.Z2004r.Nr256,poz.2572,zpóź.zm.).
2.Szkołaprowadzidokumentacjęprzebiegunauczania,działalnościwychowawczejiopiekuńczej.
3. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września,
a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę zajęcia
dydaktyczno–wychowawczerozpoczynająsięwnajbliższyponiedziałekpodniu1września.
4. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze realizowane są z podziałem na dwa semestry przez pięć dni
wtygodniu.
5. Ferie letnie zaczynają się w pierwszą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno –
wychowawczych,akończązdniem31sierpnia.
6. Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy
wnajbliższywtorekpoświętach.
7. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie. Termin określa co roku Minister właściwy do spraw oświaty
iwychowaniawdrodzerozporządzenia.
8.Rokszkolnykończysięwdniu31sierpniakażdegoroku.
9. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może,
w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno– wychowawczych,
wwymiarze
6dni.
10. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych mogą być ustalone w dni,
wktórychwszkoleodbywasię:
a)egzaminprzeprowadzanywostatnimrokunaukiwszkolepodstawowej,
b)wdniświątreligijnychniebędącychdniamiustawowowolnymiodpracy
c) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami
społecznościlokalnej.
11. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców
o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych.
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych , dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady
rodziców i samorządu uczniowskiego, może za zgodą organu prowadzącego, ustalić dodatkowe dni
wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających
wtedniwwyznaczonesoboty.
13. Szkoła ma obowiązek zorganizowania w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
zajęciawychowawczo–opiekuńcze.
14. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach
wychowawczo – opiekuńczych organizowanych przez szkołę w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno
–wychowawczych.
15. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole
zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego i program nauczania.
Programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania stanowią zestaw programów
wychowania przedszkolnego i szkolny zestaw programów nauczania, który zawiera odpowiednio
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podstawę programową wychowania przedszkolnego i podstawę programową kształcenia ogólnego
ustalonądladanegoetapuedukacyjnego.
16. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca zestaw podręczników,
którebędąobowiązywaćodpoczątkunastępnegorokuszkolnego.
17. Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów
edukacyjnychlubmateriałówćwiczeniowych.
§7
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacyjnyszkołyopracowanyprzez
dyrektoraszkołydodnia30kwietniakażdegoroku.
2.Arkuszorganizacyjnyzatwierdzaorganprowadzącyszkołędodnia30majadanegoroku.
3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników łącznie
z dyrektorem, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych dla uczniów, informację o przydziale godzin dla
nauczycieli
orazichkwalifikacjach.
4.Podstawowąjednostkąorganizacyjnąszkołyjestoddział.
5. Podczas zajęć z języka obcego i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów dokonuje
siępodziałunagrupy.
6. Zajęcia wychowania fizycznego, począwszy od klasy IV, prowadzone są w grupach liczących nie
więcejniż26uczniów.
7.Liczbadzieciwoddzialeszkolnymioddzialeprzedszkolnymniemożeprzekraczać25.
8. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy
plan zajęć ustalony przez dyrektora szkoły, na podstawie arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem
zasadochronyzdrowiaihigienypracy.
9. Dyrektor w zależności od posiadanych środków finansowych może przeznaczyć godziny na zajęcia
pozalekcyjne(kółkazainteresowań,kółkaprzedmiotoweitp.).
10.Godzina
lekcyjnatrwa45minut.
11. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych od 30 do 60 minut,
zachowując
ogólnytygodniowyczaspracyobliczonynapodstawieramowegoplanunauczania.
12. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I–III wyznacza nauczyciel prowadzący te zajęcia,
zachowując
ogólnytygodniowyczaszajęćustalonywcotygodniowymplaniezajęć.
13. Oddziały przedszkolne działają od godz. 7.00 do godz. 17.00, w tym zajęcia edukacyjne od godz.
7.30dogodz.12.30.
14.Oddziałyszkolnerozpoczynająlekcjeogodz.7.30.
§8
1.Dorealizacjicelówstatutowychszkołaposiada:
a)salelekcyjnezniezbędnymwyposażeniem,
b)pracowniękomputerową,
c)pracownięchemiczno-fizyczną(od4.09.2017r.),
d)salęprzystosowanądoprowadzeniazajęćwychowaniafizycznego,
e)stołówkę,
f)świetlicę,
g)bibliotekę,
h)pokójnauczycielski,
i)gabinetdyrektorazsekretariatem,
j)boiskoszkolne,
k)placzabawdladzieci,
l)pomieszczeniagospodarcze.
2.Szkołaorganizujedlachętnychuczniówobiadynazasadziecateringu.
3. Szkoła informacje o swojej działalności razem z materiałem fotograficznym zamieszcza
wInternetowejiwprasie.
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Rozdział
2
Cele
szkoły.
§9
1. Naczelnym celem szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich jego wymiarach:
intelektualnym,emocjonalnym,społecznym,estetycznym,moralnymiduchowym.
2. Głównymi zadaniami szkoły są: nauczanie, kształcenie umiejętności, rozwijanie zainteresowań,
wychowanie, działanie opiekuńcze i profilaktyczne, dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia,
awszczególności:
a)umożliwieniedzieciompoznaniaświataijegozłożoności,
b)wspomaganiesamodzielnegouczenia
się,
c)inspirowaniedowyrażaniawłasnychmyśliiprzeżyć,
d)rozbudzaniezainteresowańuczniów,
e)rozwijaniezdolnościmyśleniaanalitycznegoisyntetycznego,
f) rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna
wświecie,
g) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną;
wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zachowań
prozdrowotnych.
h) stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej
iruchowej,
i) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań
prozdrowotnych.
3. Szkoła zapewnia opiekę psychologa szkolnego, którego zakres obowiązków wyznacza dyrektor
szkoły. Psycholog współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, sądem rodzinnym, opieką
społecznąiinnymiinstytucjami.
4. Szkoła zapewnia opiekę pedagoga, którego zakres obowiązków wyznacza dyrektor szkoły. Pedagog
współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, sądem rodzinnym, opieką społeczną
iinnymiinstytucjami.

§10
1. Edukacja w ośmioletniej szkole podstawowej przebiega w dwóch etapach dostosowanych do
okresówrozwojowychdziecka:
a)pierwszyetapobejmujeklasyI-III–nauczaniezintegrowane,
b)drugietapobejmujeklasyIV–VIII.
2. Szkoła organizuje oddziały przedszkolne dla 3, 4, 5, 6-latków realizujące program wychowania
przedszkolnego.
§11
1.Podstawowymiformamidziałalnościdydaktyczno-wychowawczejszkołysą:
1)obowiązkowezajęciaedukacyjne,
2)dodatkowezajęciaedukacyjne,doktórychzaliczasię:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach
obowiązkowychzajęćedukacyjnych,októrychmowawpkt1.,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć
zostałwłączonydoszkolnegozestawuprogramównauczania,
3)zajęciawyrównawcze,
4)zajęciarewalidacyjnedlauczniówniepełnosprawnych,
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5)zajęciaprowadzonewramachpomocypsychologiczno-pedagogicznej,
6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w tym innowacyjne projekty
edukacyjne,
7) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych poprzez organizację wolontariatu szkolnego,
wramachktóregospołecznośćszkolnawspółpracujezróżnymiinstytucjami,
8)kształtowanieuuczniówpostawyotwartości,patriotyzmuiposzanowaniawartościprzyrodniczych,
9)prowadzeniedoradztwazawodowego.
2. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 (nauka religii), zajęcia edukacyjne,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 (etyka), oraz zajęcia edukacyjne,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r.
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
(Dz.U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.; wychowanie do życia w rodzinie), organizowane w trybie
określonymwtychprzepisach;zajęciazzakresudoradztwazawodowego.
3.Zajęciaedukacyjne,októrychmowawust.1pkt2,organizujedyrektorszkoły,za
zgodąorganuprowadzącegoszkołęipozasięgnięciuopiniiradypedagogicznejiradyrodziców.
4.Szkołamożeprowadzićrównieżinneniżwymienionewust.1i1azajęciaedukacyjne.
5.Zajęciawymienionewust.1pkt3,4i
5mogąbyćprowadzonetakżezudziałemwolontariuszy.
6.Szkołaumożliwiarozwijaniezainteresowańuczniówprzez:
a) umożliwianie udziału w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym, rejonowym,
wojewódzkimiogólnopolskim,
b)prezentowaniedorobkuuczniówwformiewystaw,występównaterenieszkołyipozanią,
c)uczestnictwowwycieczkach,zawodachsportowychiinnychformachwypoczynku
irekreacji.
7.Celemdziałalnościoddziałówprzedszkolnychjest:
a) objęcie opieką dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla
prawidłowegorozwoju,
b)stymulowanierozwojuwychowanka,
c)kształtowanieirozwijanieaktywności
dzieckawobecsiebie,innychludziiotaczającegogoświata,
d)współdziałaniezrodzicamiwceluujednoliceniaoddziaływańwychowawczych,
e)tworzeniewarunkówumożliwiających
dzieckuosiągnięciegotowościszkolnej.
8.Szkołaprowadziświetlicęszkolną.Godzinypracyświetlicy;odgodz.7:00dogodz.17:00.

Rozdział
3
Bezpieczeństwo
oraz
higiena
pracy
i
nauki.
§12
1. Szkoła zapewnia opiekę stosownie do wieku uczniów, potrzeb środowiska i z uwzględnieniem
przepisówbezpieczeństwaihigienypracy:
a) nauczyciel jest zobowiązany do sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych,
nadobowiązkowychipozalekcyjnych,
b) nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć prowadzonych poza szkołą zgodnie
zaktualnymirozporządzeniamiMinistraEdukacjiNarodowej,
c) nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z harmonogramem dyżurów
obowiązującymwdanymrokuszkolnym,
d) jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się w nich urządzeń
technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel jest zobowiązany nie
dopuścić do zajęć lub je przerwać wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia oraz powiadomić
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otymniezwłoczniedyrektoraszkoły,
e)postępowaniewsytuacjizaistnieniawypadkuwszkoleokreślająodrębneprzepisy,
f) tygodniowy plan zajęć dydaktyczno – wychowawczych powinien być ustalony z uwzględnieniem
zasad równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, różnorodności zajęć
w każdym dniu, niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu,
zwyjątkiem
tych,którychprogramtegowymaga.
2. W przypadku nieobecności nauczyciela dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad
uczniamipoprzezpowierzeniejejinnemunauczycielowi.
3.Wceluzwiększeniapoziomubezpieczeństwawszkolezainstalowanomonitoringwizyjny.
4.Uczniowienaczastrwaniazajęćszkolnychpozostawiajątelefonykomórkowewsekretariacie.

Rozdział
4
Organy
szkoły
i
ich
kompetencje.
§13
1.Organamiszkołysą:
a)Dyrektor,
b)RadaPedagogiczna,
c)RadaRodziców,
d)SamorządUczniowski.
§14
1.Dyrektor
szkoływszczególności:
a)planujerozwójszkoły,
b)kierujedziałalnościąszkołyireprezentujejąnazewnątrz,
c)sprawujenadzórpedagogiczny,
d) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
poprzezaktywnedziałaniaprozdrowotne,
d)realizujeuchwałyradypedagogicznej
podjętewramachjejkompetencjistanowiących,
e)dysponujeśrodkamifinansowymiiponosiodpowiedzialnośćzaichprawidłowewykorzystanie,
f) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom podczas zajęć
organizowanychprzezszkołę,
g) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego w szkole. –
uchylony z dniem 1 IX 2015 r. (kompetencję tę ma regulować od ww. daty art. 44 zzs u.s.o., gdzie
znajdują się też obowiązki dyrektora związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego),
h) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia
i)wspomaganauczycieliwrealizacjiich
zadań,
j)organizujeewaluacjęwewnętrznąiwykorzystujejejwynikidodoskonaleniajakościpracyszkoły.
2. Dyrektor może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej.
3.Dyrektor
wszczególnościdecydujew
sprawach:
a)zatrudnianiaizwalnianianauczycieliorazinnychpracownikówszkoły,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom
szkoły,
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń,
nagródiinnychwyróżnieńdlanauczycieliorazpozostałychpracownikówszkoły.
4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
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isamorządemuczniowskim.
5. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor lub w przypadku
nieobecnościwicedyrektora,innywskazanyspośródradypedagogicznejnauczyciel.
§15
1.WszkoledziałaRadaPedagogiczna.
2.Wskładradypedagogicznejwchodzą:dyrektorszkołyiwszyscynauczyciele.
3.Przewodniczącymradypedagogicznejjestdyrektorszkoły.
4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby
zapraszaneprzezjejprzewodniczącegozazgodąlubnawniosekradypedagogicznej.
5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć
dydaktyczno–wychowawczychorazwmiarębieżącychpotrzeb.
6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady
pedagogicznej.
7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za
zawiadomieniewszystkichjejczłonkówoterminieiporządkuzebrania.
8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowyjejczłonków.
9. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności
szkoły.
10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są
protokołowane.
11. Rada Pedagogiczna szkoły ma kompetencje stanowiące i opiniodawcze. Szczegółowy zakres tych
kompetencjiokreślaregulaminradypedagogicznej.
§16
1.WszkoledziałaRadaRodziców,którareprezentujeogółrodzicówuczniów.
2.ZasadytworzeniaRadyRodzicówuchwalaogółrodzicówuczniówszkoły.
3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
wtajnychwyborachprzezzebranierodzicówuczniówdanegooddziału.
4. Wybory Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym.
Jednegouczniareprezentujejedenrodzic.
5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności
wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli
doradoddziałowychidoradyrodziców.
6. Rada Rodziców może z własnej inicjatywy ocenić sytuację oraz stan szkoły lub placówki
i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub
placówkęorazdowojewódzkiejradyoświatowej.
7. W celu wspierania statutowej działalności szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej
regulamin.
8. Rada Rodziców może wyrażać opinię w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela
ubiegającegosięostopieńawansuzawodowego.
§17
1.WszkoledziałaSamorządUczniowski.
2.Samorządtworząwszyscyuczniowieszkoły.
3.ZasadywybieraniaidziałaniaSamorząduUczniowskiegookreślaregulamin.
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4.Organysamorządusąjedynymireprezentantamiogółuuczniów.
5. Samorząd uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności te dotyczące realizacji podstawowych
prawucznia.
6.SamorządUczniowskimaprawowyborunauczycielamającegopełnićrolęopiekuna.

Rozdział
5
Zasady
współpracy
między
organami
szkoły.
§18
1. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej współpracy i przepływu informacji w celu jak
najlepszegorealizowaniazadańszkoły.
2. Przedstawiciele organów szkoły mogą brać udział w swoich posiedzeniach zgodnie z regulaminami
tychorganów.

Rozdział
6
Zasady
rozwiązywania
sporów
między
organami
szkoły.
§19
1. Wszelkie sytuacje sporne, które wystąpią między organami szkoły należy zgłosić dyrektorowi
szkoły.
2. Wszelkie sytuacje konfliktowe będą rozwiązywane na zasadzie mediacji zorganizowanej przez
dyrektoraszkoły.
3. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia każda ze stron ma prawo odwołania się
doorganuprowadzącegoszkołęluborganunadzorupedagogicznego.

Rozdział
7
Organizacja
biblioteki
szkolnej
i
zadania
nauczyciela
bibliotekarza.
§20
1.Bibliotekaszkolnaswojądziałalnośćprowadzizgodniezpotrzebamiszkoły.
2.Zadanianauczycielabibliotekarzatowszczególności:
a)udostępnianiepodręczników,książekiinnychźródełinformacji,
b) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł
orazefektywnegoposługiwaniasiętechnologiąinformacyjną,
c) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania
uuczniównawykuczytaniaiuczeniasię,
d)organizowanieróżnorodnychdziałańmającychnacelurozwijaniekulturyczytelniczej,
e) umożliwianie nauczycielom wykorzystania zasobów bibliotecznych w pracy dydaktyczno –
wychowawczej,
f)zapoznawanieuczniówzpracąbibliotekpublicznych,
g)czynnewłączaniesięwżycieszkoły.
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Rozdział
8
Organizacja
pomocy
psychologiczno
–
pedagogicznej.
§21
1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno –
pedagogiczną.
2.Korzystaniezpomocypsychologiczno
–pedagogicznejjestdobrowolneibezpłatne.
3.Pomocpsychologiczno–pedagogicznawszkolemożebyćudzielananawniosek:
a)ucznia,
b)rodziców,
c)nauczyciela,
e)psychologa,
f)logopedy,
g)poradnipsychologiczno–pedagogicznej,wtymporadnispecjalistycznej.
4.Pomocpsychologiczno–pedagogicznąorganizujedyrektorszkoły.
§22
1.Pomocpsychologiczno–pedagogicznapolegawszczególnościna:
a)diagnozowaniuśrodowiskaucznia,
b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich
zaspokojenia,
c)rozpoznawaniuprzyczyntrudnościwnauceiniepowodzeńszkolnych,
d)wspieraniuuczniazwybitnymiuzdolnieniami,
e)organizowaniuróżnychformpomocypsychologiczno–pedagogicznej,
f) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczegoszkołyiprogramuprofilaktykiorazwspieraniunauczycieliwtymzakresie,
g) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
wspieraniunauczycieliirodzicówwdziałaniachwyrównującychszanseedukacyjneucznia,
h) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikając
z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne
trudnościwuczeniusię,uniemożliwiającesprostanietymwymaganiom,
i)wspieraniurodzicówinauczycieliwrozwiązywaniuproblemówwychowawczych,
j)umożliwianiurozwijaniaumiejętności
wychowawczychrodzicówinauczycieli,
k)podejmowaniudziałańmediacyjnychiinterwencyjnychwsytuacjachkryzysowych.
2.Zadania,októrychmowawpkt.1,sąrealizowanewewspółpracyz:
a)rodzicami,
b)nauczycielamiiinnymipracownikami
szkoły,
c)poradniamipsychologiczno–pedagogicznymi,wtymporadniamispecjalistycznymi,
d)innymiszkołami,
e)podmiotamidziałającyminarzeczrodziny,dzieciimłodzieży.
§23
1.Pomocpsychologiczno–pedagogicznawszkolejestorganizowanawszczególnościwformie:
a)zajęćdydaktyczno–wyrównawczych,
b)zajęćspecjalistycznych:korekcyjno–kompensacyjnych,logopedycznychorazinnych,
c)zajęćpsychoedukacyjnychdlauczniówirodziców,
d)poraddla
uczniów,
e)porad,konsultacjiiwarsztatówdlarodzicówinauczycieli.
2. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną określoną w pkt. 1 wymaga zgody

str.11

rodziców.
3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności
w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy
programowej dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych
zajęćedukacyjnych.Liczbauczestnikówzajęćwynosiod4do8uczniów.
4.Zajęciaspecjalistyczne:
a) korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy
programowej dla danego etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający
przygotowaniewzakresieterapiipedagogicznej;liczbauczestnikówzajęćwynosiod2do5uczniów,
b) logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia
komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający
przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 4
uczniów,
c) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów
z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; zajęcia prowadzą
nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub
socjoterapii;liczbauczestnikówzajęćwynosiod3do10uczniów,
d) zajęcia rewalidacyjne organizuje się dla uczniów z niepełnosprawnością wynikającą z orzeczenia
PPP.
5.Szkołaprowadzirównieżzajęciarozwijającezainteresowaniaiuzdolnieniauczniów.
6. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi decyduje
dyrektorszkoły.
7. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do
czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń
stanowiącychpowódobjęciauczniadaną
formąpomocy.
8. O zakończeniu udzielania pomocy w formie określonej w pkt. 7 decyduje dyrektor szkoły na
wniosekrodzicówlubnauczycielaprowadzącegozajęciadydaktyczno–wyrównawcze.
9.Zajęciapsychoedukacyjne:
a) organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania zachowaniom
dysfunkcyjnymucznióworazwspieraniaichrozwoju,
b) zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów i zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców prowadzone są
wgrupachliczącychniemniejniż10osób,
c) zajęcia psychoedukacyjne prowadzi, w zależności od potrzeb psycholog, nauczyciel posiadający
przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej oraz inni nauczyciele posiadający
przygotowaniedoprowadzeniazajęćspecjalistycznych.
§24
1.Szkołazatrudniapsychologa.
2.Dozadańpsychologanależywszczególności:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
wceluokreślaniaprzyczynniepowodzeńedukacyjnychorazwspieraniamocnychstronuczniów,
b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz
inicjowanie
różnychformpomocywśrodowiskuszkolnymipozaszkolnymucznia,
c) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych
potrzeb,
d)inicjowanieiprowadzeniedziałańmediacyjnychiinterwencyjnychwsytuacjachkryzysowych,
e) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu
pomocypsychologiczno-pedagogicznej.
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§25
1.Szkołazatrudniapedagoga.
2.Dozadańpedagoganależywszczególności:
a) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w oddziałach przedszkolnych i szkolnych w celu
rozwiązywanieproblemówwychowawczychorazwspieraniarozwojuuczniów,
b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz
inicjowanie
różnychformpomocywśrodowiskuszkolnymipozaszkolnymucznia,
c)inicjowanieiprowadzeniedziałańmediacyjnychiinterwencyjnychwsytuacjachkryzysowych,
d) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,
predyspozycjiiuzdolnieńuczniów,
e) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu
pomocypsychologiczno-pedagogicznej.
§26
1. Szkoła zatrudnia dodatkowego nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki
specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów,
asystenta, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy o systemie oświaty (w przypadku klas I-III szkoły
podstawowej) lub pomoc nauczyciela w przedszkolu i klasach IV-VIII szkoły podstawowej, w której
kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności
sprzężone(obowiązekod1stycznia2016r.).

Rozdział
9
Świetlica
szkolna
§27
1.Pozalekcyjnąformąwychowawczo–opiekuńczejdziałalnościszkołyjestświetlica.
2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców muszą
dłużejprzebywaćwszkole.DotyczytodziecizklasI–III.
3.Zajęciawświetlicyprowadziwychowawcaświetlicyiinninauczycieleszkoły.
4.Dozadańwychowawcyświetlicynależy:
a)prowadzeniezajęćzgodniezrocznym
planem,
b) sprawowanie opieki i zapobieganie sytuacjom stwarzającym możliwość zagrożenia zdrowia i życia
dziecka,
c)dbanieoestetycznywyglądsali,
d)wdrażanieuczniówdoposzanowaniawyposażeniaświetlicyizachowaniaczystości,
e)utrzymywaniekontaktówzwychowawcamiklasirodzicami,
f)opracowanieplanupracy,
g)prowadzeniedokumentacji,
h)czynnewłączaniesięwżycieszkoły.
5.Dozadańświetlicynależy:
a)opiekanaduczniami,
b)rozwijanieuzdolnień,zainteresowańiumiejętnościuczniów,
c) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do
samodzielnejpracyumysłowej,
d) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na
powietrzumającychnaceluprawidłowyrozwójfizyczny,
e) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz
kształtowanienawykówkulturyżyciacodziennego,
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f) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej oraz dbałości
ozdrowie,
g)rozwijaniesamodzielnościisamorządnościorazaktywnościdzieci,
h)współdziałaniezrodzicamiinauczycielami.
§28
1.Świetlicaprowadzinastępującadokumentację:
a)rocznyplanpracyopiekuńczo–wychowawczej,
b)tygodniowyrozkładzajęć,
c)dziennikzajęćopiekuńczo-wychowawczych.
2.Czaspracyświetlicyokreślaharmonogramustalonyprzezdyrektoraszkoły.
3. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie
powinnaprzekraczać25.

Rozdział
10
Stołówka
szkolna.
§29
1. Szkoła zapewnia chętnym uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego
ciepłegoposiłkuwstołówceszkolnej(obiad).
2. Zasady i termin odpłatności za korzystanie z obiadów ustala dyrektor szkoły, a cenę firma
cateringowa.
3. Z odpłatności za obiady mogą być zwolnieni uczniowie żyjący w trudnych warunkach
materialnych, jeżeli koszt ich obiadów pokrywają instytucje społeczne (GOPS, PCK) lub inne osoby
fizycznelubprawne.

Rozdział
11
Nauczyciele
i
inni
pracownicy
szkoły.
§30
1.Wszkolezatrudniasięnauczycieliorazpracownikówadministracjiiobsługi.
2.Zasadyzatrudnianianauczycieliorazpracownikówszkołyokreślająodrębneprzepisy.
3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich wynagrodzenia określają
odrębneprzepisy.
4.Wszystkichpracownikówszkołyzatrudniadyrektor.
§31
1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z organizacją
pracy szkoły zatwierdzoną przez organ prowadzący oraz są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej
pracy.
2.Doobowiązkównauczycielinależy:
a) zapoznawanie rodziców uczniów podczas pierwszego zebrania w roku szkolnym z zapisami statutu,
wtymwewnątrzszkolnegosystemuoceniania,
b) zapoznanie uczniów podczas pierwszej lekcji z danego przedmiotu w roku szkolnym
zwewnątrzszkolnymsystememocenianiaiprzedmiotowymisystemamioceniania,
c) zapewnienie możliwości indywidualnego rozwoju ucznia, dbałość o jego poczucie godności
ipodmiotowości,
d) zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i życia powierzonych ich opiece uczniów w czasie lekcji,
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zajęćpozalekcyjnych,podczasprzerworazzorganizowanychwyjśćpozaterenszkoły,
e)czuwanie
nadprawidłowymprzebiegiemprocesulekcyjnego,
f)wspieranierozwojupsychofizycznegouczniów,ichzdolnościorazzainteresowań,
g)udzielaniepomocyuczniomwprzezwyciężaniuniepowodzeńszkolnych,
h) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej
ikwalifikacjizawodowych,
i)dbałośćo
estetycznywyglądprzydzielonejsalilekcyjnejlubinnegopomieszczeniaszkolnego,
j)zabezpieczaniepomocydydaktycznychisprzętuszkolnego,
k)bezstronneiobiektywneocenianieuczniówzgodniezwewnątrzszkolnymsystememoceniania,
l) przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych i innych organizowanych w szkole
ipozaszkoła,
ł) wdrażanie uczniów do przestrzegania higieny osobistej oraz czystości i porządku w miejscach,
wktórychprzebywają.
§32
1.Nauczycieleprowadzącyzajęciatworzązespoły:
a)zespółnauczycieliprowadzącychzajęciawdanymoddziale,
b)zespółnauczycieliprowadzącychzajęciawoddziałachprzedszkolnych,
c)zespółnauczycieliprowadzącychzajęciawklasachI-III,
d)zespółnauczycieliprowadzącychzajęciawklasachIV-VI,
e)zespółnauczycieliprowadzącychzajęciawklasachVII-VIII,
2.Dozadańzespołównależy:
a)współpracaprzyrealizacjipodstawyprogramowej,
b)korelowanietreścinauczaniaprzedmiotówpokrewnych,
c)uzgodnieniawsprawiewyboruprogramunauczaniaiwyborupodręczników,
d) współdziałanie przy rozwiązywaniu trudnych sytuacji dydaktycznych i wychowawczych
woddziałach,
e)formułowaniewnioskówdodalszejpracy.
§33
1. Dyrektor szkoły może powołać spośród nauczycieli zespoły zadaniowe w celu realizacji zadań
wynikającychzpotrzebszkoły.
2.Pracamizespołuzadaniowegokieruje
powołanyprzezdyrektorakoordynator.
§34
1.Wszkolesązatrudnienipracownicyadministracjiiobsługi.
2.Zakresobowiązkówposzczególnychpracownikówokreśladyrektorszkoły.
3. Pracownicy wykonując swoje obowiązki służbowe są zobowiązani do stwarzania bezpiecznych
izgodnychzzasadamihigienywarunkówfunkcjonowaniaszkoły.

Rozdział
12
Zadania
wychowawcy
klasy.
§35
1.Oddziałemopiekujesięnauczyciel–wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej zakłada się, że nauczyciel
wychowawcaopiekujesiędanymoddziałemwciągucałegoetapuedukacyjnego.
3. Dyrektor w uzasadnionych przypadkach może odwołać nauczyciela z pełnienia funkcji
wychowawcy klasowego. Decyzję o zmianie wychowawcy podejmuje po zasięgnięciu opinii
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psychologa szkolnego, pedagoga szkolnego oraz konsultacji z zainteresowanym wychowawcą i
rodzicami.
4. Zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami
przydzielonegooddziału,awszczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania
dożyciawrodzinieispołeczeństwie,
b) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz indywidualnie
pomiędzyuczniamiiinnymiczłonkamispołecznościszkolnej.
5.Wychowawcawcelurealizacjipowyższychzadańpowinien:
a)otaczaćindywidualnąopiekąkażdego
wychowanka,
b)stworzyćwklasieatmosferęopartąna
życzliwościiwzajemnymszacunku,
c)wspomagaćuczniówzniepowodzeniamiszkolnymipoprzezorganizowanieróżnychformpomocy,
d)wspomagaćuczniówwybitnieuzdolnionychwichrozwoju,
e)uczyćwspółdziałaniawzespole,
f) planować i organizować wspólnie z rodzicami i uczniami różne formy życia zespołowego
integrującezespółuczniowski,
g) realizować zadania wynikające z planu pracy wychowawcy klasowego i planu wychowawczego
szkoły,
h) współpracować z nauczycielami uczącymi w jego zespole w celu koordynacji działań
wychowawczych,
i) utrzymywać kontakty z rodzicami w celu poznania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich
dzieci,
j)aktywizowaćrodzicówwpracynarzeczklasyiszkoły,
k) współpracować z psychologiem szkolnym i pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami
świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb, trudności, zainteresowań i uzdolnień
ucznióworazichproblemówzdrowotnych,
l) prowadzić mediacje w zaistniałych konfliktach pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz
nauczycielamiirodzicami.
6. Zakres obowiązków wychowawcy klasowego dotyczący oceniania zachowania uczniów określa
wewnątrzszkolnysystemoceniania.

Rozdział
13
Prawa
i
obowiązki
uczniów.
§36
1.Uczeńmaprawodo:
a)właściwiezorganizowanegoprocesukształceniazgodnegozzasadamihigienypracyumysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę
przedwszelkimiformamiprzemocyfizycznejlubpsychicznej,
c)życzliwego,podmiotowegotraktowaniawprocesiedydaktyczno–wychowawczym,
d)swobodywyrażaniamyśliiprzekonań
beznaruszaniadobrainnychosób,
e)rozwijaniazainteresowań,zdolnościitalentów,
f)pomocywwypadkutrudnościwnauceiinnychsygnalizowanychproblemach,
g)bezpośredniegokontaktuznauczycielem,
h)wsparciaprzyrozwijaniuzdolnościizainteresowań,
i)poradpsychologaipedagogaorazwszechstronnejpomocypsychologiczno–pedagogicznej,
j) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu szkolnego, środków dydaktycznych i księgozbioru
bibliotekipodczaslekcjiorazzajęćpozalekcyjnych,
k)zrzeszaniasięidziałaniaworganizacjachistniejącychnaterenieszkoły,
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l)wyborunauczycielapełniącegofunkcjęopiekunasamorząduuczniowskiego,
ł)uczestniczeniawkonkursachprzedmiotowychiinnychorganizowanychwszkoleipozaszkołą,
m) w przypadkach szczególnych korzystania z doraźnej pomocy materialnej i rzeczowej
organizowanejprzezszkołęwewspółpracyzinstytucjamiwspierającymi.
2.Obowiązkiucznia:
a) noszenie skromnego i estetycznego stroju szkolnego w dniu powszednim (bez farbowanych
włosów,pomalowanychpaznokci,makijażuikrzykliwejbiżuterii),
b)noszeniestrojuodświętnegopodczasuroczystościklasowych,szkolnychipozaszkolnych,
c)noszeniestrojugalowegowdniuroczyste(wkolorachczarnych,białychigranatowych),
d)obecnośćnazajęciachrozumianajako
realizacjaobowiązkuszkolnego,
e)zachowanieumożliwiającewszystkim
pełneuczestnictwowzajęciach,
f) realizowanie ustaleń zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, w tym przedmiotowych
systemachoceniania,
g) przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na
terenie szkoły, pod rygorem zdeponowania ich w sekretariacie szkoły, do czasu odebrania przez
rodziców,
h)kulturalnezachowaniewobeccałejspołecznościszkoły,
i)przestrzeganienormizasadpowszechnieobowiązującychwżyciuspołecznym,
j)godnereprezentowanieszkoływkażdymmiejscuiczasie.

Rozdział
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Prawa
i
obowiązki
rodziców.
§37
1.Rodzicemająprawodo:
a)znajomościdokumentówregulujących
pracęszkoły,
b)znajomościzadańizamierzeńdydaktyczno–wychowawczychdotyczącychichdzieci,
c) uzyskiwania w każdym czasie informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów
wnauce,sukcesówlubtrudnościwnauce,
d) współuczestniczenia w życiu szkoły np. udziale w lekcjach otwartych, uroczystościach i innych
imprezachszkolnych,
e)wyrażaniaiprzekazywaniaorganowiprowadzącemuopiniinatematpracyszkoły.
2.Rodzicemająobowiązek:
a)zapewnić
dzieckurealizacjęobowiązkuszkolnego,
b)zapewnić
dzieckuwarunkiumożliwiająceprzygotowaniesiędozajęć,
c) utrzymywać bieżący kontakt ze szkołą i uczestniczyć w zebraniach rodzicielskich według
terminarzaustalonegoprzezdyrektoraszkoły,
d) uzgodnić z dyrektorem szkoły warunki szczególnego przypadku, kiedy dziecko musi być
wyposażonewtelefonkomórkowy,ana
czaspobytuwszkoledeponujegowsekretariacieszkoły,
e)usprawiedliwićnieobecnośćdzieckazapomocąe-dziennika,
f)poinformowaćwychowawcęzapomocąe-dziennikaoplanowanymwcześniejszym
zwolnieniudzieckazczęścizajęćszkolnych,
g) regularnie dokonywać ustalonych na początku roku szkolnego wpłat związanych z wyżywieniem
dzieciifunkcjonowaniemszkoły,
h)przyprowadzaćdziecibezwzględniezdrowe,
i)systematycznieuaktualniaćdokumentację,
j)punktualnieprzyprowadzaćiodbieraćdzieci,
k)regularnieodczytywaćinformacjeze-dziennika,
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l)wustalonymterminieprzekazywaćdarowiznynarzeczszkoły,
g) w dniu, w którym uczeń wraca do szkoły po nieobecności, rodzic ma w obowiązku usprawiedliwić
jegoabsencję.

DziałIIIWEWNĄTRZSZKOLNY
SYSTEM
OCENIANIA
Rozdział
1
Postanowienia
ogólne
§38
1.Ocenianiewewnątrzszkolnemanacelu:
a) poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych, jego zachowaniu oraz postępach
wtymzakresie,
b)udzielaniepomocywsamodzielnymplanowaniurozwojuucznia,
c)motywowanieuczniadodalszychpostępówwnauceizachowaniu,
d) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu
orazspecjalnychuzdolnieniachucznia.
2.Ocenianiupodlegają:
a)osiągnięciaedukacyjneucznia,
b)zachowanieucznia.
3. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej
działalności
ucznia.
4. Nauczyciel stosuje wszelkie dostępne sposoby oceniania wspomagającego, np.: obserwuje ucznia
ijegoprace,rozmawiaznim,piszerecenzjepracuczniowskichimotywujedodalszychwysiłków.
5.Ocenieszkolnejpodlegaprzyrostwiedzyiumiejętnościwedługkryteriówprzedmiotowych.
6.Ocenaniejestnagrodąanikarą,ajedynieobiektywnąinformacjąopostępachucznia.
7.Każdaocenajestjawnadlauczniaijegorodziców.
8.Nauczycielpisemnieuzasadniaustalonąocenęwkarcieinformacjizwrotnejdlaucznia.
9.Sprawdzoneiocenionepisemneprace
uczniasąudostępnianedowgląduuczniówiichrodzicom.
10.Nauczycielsłużyradąipomocąuczniomiichrodzicomwcałymprocesieedukacyjnym.
§39
1.Nauczycielenapoczątkukażdegorokuszkolnegoinformująucznióworazichrodzicówo:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających
zrealizowanegoprogramunauczania;
b)sposobachsprawdzaniaosiągnięćedukacyjnychuczniów;
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zobowiązkowychidodatkowychzajęćedukacyjnych.
2.Wychowawcaklasynapoczątkukażdegorokuszkolnegoinformujeucznióworazichrodzicówo:
a)warunkachisposobieorazkryteriachocenianiazachowania;
b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
c)skutkachustaleniauczniowinagannej
rocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania;
d)skutkachpopełnianiawykroczeniaprzeciwkozdrowiu,życiuorazzniszczeniumienia.
§40
Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno– pedagogicznej,

str.18

w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia
rozwojowelubspecyficznetrudnościwuczeniusię,uniemożliwiającesprostanietymwymaganiom.
§41
1. Bieżącej ocenie podlegają: wypowiedzi ustne, prace kontrolne, kartkówki, prace domowe, różne
formyaktywnościnalekcji.
2. Prace kontrolne (prace klasowe, sprawdziany) powinny być zapowiedziane tydzień wcześniej.
Nauczyciel w ciągu tygodnia powinien je sprawdzić i ocenić. Wyjątek stanowią prace z języka
polskiego,naktórychpoprawęnauczycielmaczasdodwóchtygodni.
3. Kartkówka jest formą bieżącej kontroli ucznia, obejmuje zakres wiedzy i umiejętności z trzech
ostatnichlekcji.Kartkówkaniemusibyćzapowiadana.
4. W danej klasie można przeprowadzić jedną pracę klasową, sprawdzian w ciągu dnia; nie więcej niż
trzywtygodniu.
5. Uczniowie mogą poprawiać oceny otrzymane z pisemnych prac kontrolnych (sprawdzianów,
testów, prac klasowych) w terminie i formie ustalonej z nauczycielem przedmiotu. Poprawę można
pisać tylko jeden raz, w ciągu dwóch tygodni od momentu zapoznania się z oceną. Do dziennika obok
oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną tylko wtedy, gdy jest ona wyższa niż
poprzednia.
6. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej mogą pisemne prace
kontrolnepoprawiaćkilkarazy,wterminiewyznaczonymprzeznauczyciela.
7. Uczeń nie jest oceniany w pierwszym dniu po feriach i przerwach świątecznych oraz po

usprawiedliwionejnieobecnościwszkoletrwającejpowyżej5dni.
8. Uczniowie nieobecni na pracy klasowej, sprawdzianie przystępują do niego w późniejszym
terminie
ustalonymprzeznauczyciela.
9.Rodzicemająwgląddowszystkichpracpisemnychuczniówpodczaszebrańikonsultacji.
10.Naokresświątiweekendówniesązadawaneuczniompracepisemne.

§42
1.Wszkoleobowiązujenastępującykalendarzspotkańzrodzicami:
a)październik,grudzień,marzec,maj,czerwiec–konsultacje,
b)wrzesień,
listopad,styczeń/luty,kwiecień–zebraniarodzicielskie.
2. Podczas zebrań rodzicielskich i konsultacji udostępnia się rodzicom zawartość teczki wychowawcy
klasowego.
3. Rodzice są informowani o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych minimum na tydzień
przedklasyfikacjąśródrocznąiroczną.
4. Rodzice uczniów zagrożonych oceną niedostateczną winni potwierdzić własnoręcznym podpisem
faktzapoznaniasięzprzewidywanąocenądzieckamiesiącprzedklasyfikacjąśródrocznąiroczną.

Rozdział
2
Częstotliwość
oceniania.
§43
1.UczniowieklasI–VIIIpodlegająklasyfikacjidwarazywrokuszkolnym:
a)ocenazaIpółrocze–dokońcastycznia,
b)ocenaroczna–czerwiecdanegorokuszkolnego.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę
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klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i innych
pracownikówszkoły,uczniówdanejklasyorazocenianegoucznia.
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna
z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na
ukończenieszkoły.
4.Ocenyklasyfikacyjnezzajęćedukacyjnychniemająwpływunaocenęklasyfikacyjnązachowania.
5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”
albo„nieklasyfikowana”.

Rozdział
3
Zasady
szkolnego
systemu
oceniania
w
klasach
I
–
III.
§44
1.WklasachI-IIIszkołypodstawowej:
a)ocenybieżącezobowiązkowychsąocenamiopisowymi;
b) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych, a także śródroczna i roczna ocena
klasyfikacyjnazachowaniasąocenamiopisowymi.
2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez
uczniawiadomościiumiejętnościzzakresuwymagańokreślonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby
rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem
uzdolnień.
3. Ocena zachowania jest oceną opisową i nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz
promocjędoklasyprogramowowyższej.
§45
1.


W celu właściwego informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach, postępach i rozwoju
dzieckaustalasięnastępująceocenycząstkowe:
a)„wspaniale”-A
b)„bardzodobrze”-B
c)„dobrze”
-C
d)„musiszjeszczepopracować”-D
e)„nieradziszsobie”-E
§46
1.Ustalasię
następującekryteriaocenuczniówklasI-III:
a) ocenę opisową ze zwrotem „wspaniale” (zapis w dzienniku lekcyjnym – A) otrzymuje uczeń,
który:
1)samodzielnieitwórczorozwiązujenoweproblemyizadania,
2)wykazuje
szczególnąaktywnośćnazajęciach,jestbadawczy,odkrywczyitwórczy,
3) systematycznie i samodzielnie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, korzysta z różnych źródeł
wiedzy,
4) jego wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują się większą dojrzałością niż pozostałych uczniów
wklasie,
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5)uzyskazesprawdzianówpisemnychod88%do100%.
b) ocenę opisową ze zwrotem „bardzo dobrze” (zapis w dzienniku lekcyjnym – B) otrzymuje
uczeń,który:
1)aktywnieuczestniczywzajęciach,
2)jegowypowiedziustneipisemnesąnawysokimpoziomie,
2) jego postępy i osiągnięcia pozwalają na sprawne zastosowanie posiadanych umiejętności do
rozwiązywaniazadańiproblemówwnowychsytuacjach,
3)uzyskazesprawdzianówpisemnychod75%do87%.
c) ocenę opisową ze zwrotem „dobrze” (zapis w dzienniku lekcyjnym – C) otrzymuje uczeń,
który:
1)zazwyczajjestaktywnynazajęciach,
2) jego osiągnięcia i postępy pozwalają na samodzielne rozwiązywanie typowych zadań i problemów
ośrednimstopniutrudności,czasemkorzystazpomocynauczyciela.
3)uzyskazesprawdzianówpisemnychod74%do62%.
d) ocenę opisową ze zwrotem „musisz jeszcze popracować” (zapis w dzienniku lekcyjnym – D)
otrzymujeuczeń,który:
1)jestmałoaktywnynazajęciach,
2) wymaga pomocy nauczyciela, aby osiągnąć założone cele oraz częstego wsparcia w rozwiązywaniu
typowychzadańiproblemówośrednim
stopniutrudności.
3)uzyskazesprawdzianówpisemnychod61%do50%.
e) ocenę opisową ze zwrotem „ nie radzi sobie” (zapis w dzienniku lekcyjnym – E) otrzymuje
uczeń, którego poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w
klasieprogramowowyższejorazuzyskiwałonzesprawdzianówpisemnychponiżej50%.
§47
1. Opisowa ocena śródroczna i roczna wynika bezpośrednio z bieżących opisowych ocen cząstkowych
uzyskanychprzezuczniawciągupółroczaicałegorokuszkolnego.
2. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia
edukacyjnewdanymrokuszkolnymocenionopozytywnie.
3. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku
szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez
ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii
rodzicówucznialubnawniosekrodzicówuczniapozasięgnięciuopiniiwychowawcyoddziału.
4. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy albo na wniosek
wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić
o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu
roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku
szkolnymtreścinauczaniaprzewidzianychwprogramienauczaniadwóchklas.

Rozdział
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Zasady
szkolnego
systemu
oceniania
w
klasach
IV
–
VIII.
§48
1.PocząwszyodklasyIVszkołypodstawowej:
a) oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także
śródrocznaocenaklasyfikacyjnazachowaniasąwyrażanewedługskaliz§49pkt1,

str.21

b) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są
ustalanewedługskaliz§49pkt1.
c) ocenę śródroczną i końcoworoczną ustala nauczyciel przedmiotu na podstawie uzyskanych przez
uczniaocencząstkowych.
2. Końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz końcowa ocena klasyfikacyjna
zachowania
sąwyrażanewedługskaliz§49pkt1.
3. Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczanie i zachowania ucznia
w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
irocznejocenyklasyfikacyjnejzachowaniawedługskaliz§49pkt1.
4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad
przedmiotowychotrzymujązdanychzajęćedukacyjnychcelującąrocznąocenęklasyfikacyjną.
5. Uczeń, który został dopuszczony do drugiego etapu konkursu przedmiotowego otrzymuje celującą
ocenęśródsemestralnąwagi3zodpowiedniegoprzedmiotu.
6.Wszkoleobowiązujenastępującysposóbwyznaczaniaocenyśródrocznejirocznej:
a) podstawą wyznaczenia oceny rocznej jest średnia arytmetyczna ocen semestralnych z danego
przedmiotuwdanymrokuszkolnym,
b) decyzję odnośnie wystawienia oceny śródrocznej (na podstawie średniej ważonej ocen z danego
semestru) i rocznej (na podstawie średniej arytmetycznej średnich ważonych I i II semestru)
podejmujenauczycielprzedmiotowy,stosującponiższyzapis:
Średnia

Ocenaroczna

5,51–6,00

celujący

4,60–5,50

bardzodobry

3,60–4,59

dobry

2,60–3,59

dostateczny

1,60–2,59

dopuszczający

1,00–1,59

niedostateczny

7. Sytuacje nie ujęte w WSO rozpatruje nauczyciel przedmiotu, podejmując ostateczną decyzję wraz z
dyrektoremszkoły.

§49
1. W drugim etapie edukacyjnym ( klasy IV – VIII ) ocena wyrażana jest stopniem według
następującejskali:
a)stopieńcelujący–6,
b)stopieńbardzodobry–5,
c)stopieńdobry–4,
d)stopieńdostateczny–3,
e)stopieńdopuszczający–2,
f)stopieńniedostateczny–1.
2.Zprackontrolnych(kartkówek,sprawdzianów)ocenajestustalanawedługskaliprocentowej:
a)ocenacelująca100%-96%,
b)ocenabardzodobra95%-90%,
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c)ocenadobra89%-71%
d)ocenadostateczna70%-50%,
e)ocenadopuszczająca49%-31%,
f)ocenaniedostateczna30%imniej.
3.OgólnekryteriaocenwklasachIV–VIII:
a)ocenęcelującąotrzymujeuczeń,który:
1)spełniawymaganiaokreślonewpodstawieprogramowejdanegoprzedmiotu,
2)odnosisukcesywkonkursachprzedmiotowychorganizowanychnaterenieszkołyipozaszkołą,
3)samodzielnieitwórczorozwijawłasneuzdolnienia,
4) biegle posługuje się zdobytą wiedzą i doskonali umiejętności praktyczne wynikające z programu
nauczaniadanejklasy,
5)samodzielniekorzystazdostępnychźródeł,
6)wykonujedodatkowezadania,
7)cechujesiędojrzałościąmyśleniaświadczącąopogłębianiuwiedzy.
b)ocenębardzodobrąotrzymujeuczeń,który:
1)spełniawymaganiaokreślonewpodstawieprogramowejdanegoprzedmiotu,
2)sprawnieposługujesięzdobytąwiedząiumiejętnościami,
3)samodzielnierozwiązujeproblemyteoretyczneipraktyczneobjęteprogramemnauczania,
4)potrafizastosowaćswojąwiedzęiumiejętnościwnowychsytuacjachedukacyjnych.
c)ocenędobrąotrzymujeuczeń,który:
1)spełniawymaganiazawartewpodstawieprogramowej,
2)samodzielniewykonujetypowezadaniaedukacyjneośrednimstopniutrudności,
3)wykazuje
chęćpogłębianiaswojejwiedzyiumiejętności.
d)ocenędostatecznąotrzymujeuczeń,który:
1) spełnia wymagania zawarte w podstawie programowej w stopniu pozwalającym mu wykonać
typowezadaniaedukacyjne,
2)przypomocynauczycielaudajemusiępogłębićwiedzęirozwinąćumiejętności.
e)ocenędopuszczającąotrzymujeuczeń,który:
1) nie opanował całkowicie wiedzy i umiejętności objętych wymaganiami podstawy programowej
danego przedmiotu, lecz braki te nie przekreślają szansy na realizowanie programu tego przedmiotu
wnastępnejklasie,
2)chętniewykonujezadaniaedukacyjne
oniewielkimstopniutrudnościprzypomocynauczyciela.
f)ocenęniedostatecznąotrzymujeuczeń,który:
1) nie opanował podstawowej wiedzy i umiejętności objętych wymaganiami podstawy programowej
danegoprzedmiotu,abrakiuniemożliwiająmukontynuowanienaukiwklasieprogramowowyższej.
2. Przy ustalaniu oceny z techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy w szczególności brać
pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, zaangażowanie i systematyczność w wywiązywaniu się z
obowiązkówwynikającychzespecyfikitychzajęć.
3. Przy ustalaniu oceny z lekcji wychowania fizycznego należy w szczególności brak pod uwagę
wysiłek wkładany przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń a także jego systematyczny udział
wzajęciach
orazaktywnośćwdziałaniachszkołynarzeczkulturyfizycznej.
4. a) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub
technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia
wtychzajęciach,wydanejprzezlekarza,
naczasokreślonywtejopinii.
b) Istnieje możliwość uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem
wykonywanianiektórych,wskazanychprzezlekarzaćwiczeńfizycznych.
5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki
lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
6.Stosujemywagiprzypracachpisemnych:
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a)sprawdzian/pracaklasowax3,
b)poprawa
sprawdzianu/pracyklasowej
x3,
c)kartkówka/odpowiedźx2,
d)zadaniedomowex1,
e)aktywnośćx1,
f)inne–wedługpotrzebnauczycielaprzedmiotu.
7.Uczeńmaobowiązekpoprawyocenyniedostatecznejzesprawdzianulubpracyklasowej.
8. Uczeń może poprawiać ocenę dopuszczającą i dostateczną ze sprawdzianu lub pracy klasowej w
terminieustalonymprzeznauczyciela.
§50
1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,
szkoławmiaręmożliwościstwarzauczniowiszansęuzupełnieniabrakówpoprzez:
-uruchomieniezajęćwyrównawczych,
-indywidualnąpomocnauczycielaprzedmiotu,
-pomocwychowawcyibibliotekarza
-pomocpedagogaipsychologa.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania,uzyskałroczneocenyklasyfikacyjnewyższeodocenyniedostatecznej.
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenęzachowania,otrzymujepromocjędoklasyprogramowowyższejzwyróżnieniem.
4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej
ocen,wliczasiętakżeocenyuzyskaneztychzajęć.
5.Uczeńkończyszkołępodstawową:
a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo wyższej
(semestrze programowo wyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach
programowo niższych) w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
wyższe od oceny niedostatecznej i jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu na koniec szkoły
podstawowej.
b) uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenęzachowaniaijeżeliponadtoprzystąpiłdoegzaminunakoniecszkołypodstawowej.

Rozdział
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Dokumentacja
wychowawcy
klasowego.
§51
1. Wychowawca klasowy gromadzi informacje o uczniu w dzienniku klasowym (oddziały
przedszkolne)orazwe-dzienniku(klasyI-VIII),arkuszuoceniteczcewychowawcyklasowego.
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Sposób
ustalania
oceny
zachowania.
§52
1.Śródrocznairocznaocenaklasyfikacyjnazachowaniauwzględniawszczególności:
1)wywiązywaniesięzobowiązkówucznia,
2)postępowaniezgodnezdobremspołecznościszkolnej,
3)dbałośćo
honoritradycjeszkoły,
4)dbałośćo
pięknomowyojczystej,
5)dbałośćo
bezpieczeństwoizdrowiewłasneorazinnychosób,
6)godne,kulturalnezachowaniesięwszkoleipozanią,
7)okazywanieszacunkuinnymosobomwszkoleipozanią,
8)dbałośćo
środowiskonaturalnewszkoleipozanią.
2. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są
ocenamiopisowymi.
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
ustalasięwedługnastępującejskali:
1)wzorowe
-wz
2)bardzodobre-bdb
3)dobre-db
4)poprawne-pop
5)nieodpowiednie-ndp
6)naganne-ng
4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczanialubopiniiporadnipsychologiczno–pedagogicznej,wtymporadnispecjalistycznej.
5.Ocenaklasyfikacyjnazachowanianiemawpływuna:
a)ocenyklasyfikacyjnezzajęćedukacyjnych
b)promocję
doklasyprogramowowyższejlubukończenieszkoły.
6. Ustalona przez wychowawcę klasy ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna
zzastrzeżeniem§54.
7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub
nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę
klasyfikacyjnązachowania.

Rozdział
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Szczegółowe
kryteria
zachowania
przyjęte
przez
szkołę.
§53
1. Celem oceniania zachowania jest przekazanie uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o tym, czy jego zachowanie jest zgodne z pożądanym przez szkołę wzorem ucznia
iczłowiekaorazwskazaćteelementyzachowania,któretemuwzorowinieodpowiadają.
Wświetlepowyższegoocenyzachowaniaoznaczają:
a) wzorowe – zachowanie ucznia odpowiada wzorowi ucznia i człowieka, możliwemu do osiągnięcia
nawłaściwymetapierozwojupsycho–emocjonalnegoucznia,

str.25

b) bardzo dobre – uczeń akceptuje pożądany przez szkołę wzór i choć zdarza mu się postępować
w sposób odbiegający od tego wzoru, to jednak szybko stara się naprawić swoje błędy i dążyć do jego
osiągnięcia,
c) dobre – uczeń akceptuje pożądany przez szkołę wzór, ale zdarza mu się postępować w sposób
odbiegający od tego wzoru i choć stara się na ogół dążyć do jego osiągnięcia, to jednak zdarza mu się
powtarzaćtesamebłędy,
d) poprawne – uczeń akceptuje pożądany przez szkołę wzór, ale w jego postępowaniu brak jest cech
świadczących o chęci jego osiągnięcia, choć jego postawa nie budzi na ogół sprzeciwu środowiska
szkolnego,
e) nieodpowiednie - uczeń akceptuje pożądany przez szkołę wzór, ale w jego postępowaniu brak jest
cech świadczących o chęci jego osiągnięcia, a jego postawa często budzi sprzeciw środowiska
szkolnego,
f) naganne – uczeń postępuje w sposób przeczący wymaganemu przez szkołę wzorowi zachowania,
nie próbuje zmienić swojego zachowania, a w jego postępowaniu brak jest cech świadczących
oakceptacjizachowaniatych,którzydopożądanegoprzezszkołęwzorudążą.
2. Ustala się następujące kryteria pomocnicze oceny zachowania i określa się następujący, pożądany
przezszkołęwzórzachowaniaucznia,uzasadniającywystawienieocenywzorowej:
1)Wywiązywaniesięzobowiązkówucznia,tzn.uczeń:
a) systematycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych (na bieżąco, w momencie powrotu do szkoły
usprawiedliwiaswojenieobecności),
b)jestpunktualny,
c) jest przygotowany do zajęć szkolnych (posiada podręczniki, zeszyty, ćwiczenia, zadania domowe,
dzienniczek,przybory,strójgimnastyczny),
d)bierzeaktywnyudziałwlekcjach,pracujepilnie,namiaręswoichmożliwości,
e) wywiązuje się z powierzonych mu zadań i podjętych zobowiązań zarówno wobec szkoły, jak
iwobecśrodowiskarówieśniczego;dotrzymujeustalonychterminów,
g) ubiera się estetycznie i schludnie (zakaz makijażu, malowania paznokci, farbowania włosów),
w wyznaczonych dniach uroczystości państwowych i szkolnych ubiera strój galowy (dziewczynki:
biała bluzka koszulowa, czarna lub granatowa spódnica lub spodnie; chłopcy biała koszula, czarne lub
granatowespodnie)lubstrójodświętny.
2)Postępowaniezgodnezdobremspołecznościszkolnej,tzn.uczeń:
a)szanujemienieszkoły,przyrodęorazwłasnośćinnychosób,
b) pracuje na rzecz klasy, szkoły, włącza się w działalność samorządową (klasy i szkoły), wywiązuje
sięzpowierzonychmuzadań,
c)dbaodobrąatmosferęwklasieiszkole,
f)przestrzegaregułustalonychwszkoleizespoleklasowym.
g)pomagainnym(wszkoleipozanią,np.włączającsięwakcjecharytatywne).
3)Dbałośćohonoritradycjeszkoły,tzn.
uczeń:
a)szanujesymbolenarodoweiszkolne(godło,flaga,sztandar),
b) przestrzega zasad ceremoniału szkoły, tzn. ubiera strój galowy, z powagą śpiewa hymn narodowy
(4zwrotki),
c)bierzeczynnyudziałwuroczystościachszkolnych,
d)chętniereprezentujeszkołęwimprezachpozaszkolnych.
4)Dbałośćopięknomowyojczystej,tzn.uczeń:
a)dbaopoprawnośćjęzykową,
b)niestosujewulgaryzmówisłówobraźliwych,
c)korzystazzasobówbiblioteki.
5)Dbałośćośrodowiskonaturalne.
6)Dbałośćobezpieczeństwoizdrowiewłasneorazinnychosób,tzn.uczeń:
Przestrzegaregulaminówszkolnych:
a)wczasiezajęćiprzerwprzebywanaterenieszkoływwyznaczonychmiejscach,
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b)korzystaz
pomieszczeńszkolnych,placuzabaworazboiskazgodniezichprzeznaczeniem,
c) w zachowaniu bierze pod uwagę bezpieczeństwo swoje i innych, czynnie reaguje na dostrzegane
zagrożenia,
d)unikaiprzeciwstawiasięprzemocyiagresji,
e)nieużywawszkoletelefonówkomórkowychorazsprzętuutrwalającegodźwiękiobraz,
f)dbaozdrowieihigienęosobistą,
g) jest wolny od nałogów, uczestniczy w propagowaniu zdrowego stylu życia, skutecznie unika
towarzystwaosóbakceptującychuzależnienialubstarasięimprzeciwstawiać.
6)Godne,kulturalnezachowaniewszkoleipozanią,tzn.uczeń:
a) zachowuje się stosownie do miejsca i sytuacji, w której się znajduje (właściwe zachowanie na
lekcji,przerwie,apelu,nawycieczce,nabasenie),
b)wypełniapolecenianauczyciela,wywiązujesięzzadeklarowanychzadań,
c)jestprawdomównyiuczciwy(tutakżeuczciwekorzystaniezzasobówInternetu),
d)przestrzegazasaddobregowychowania(równieżwsieciinternetowej).
7)Okazywanieszacunkuinnymosobom,
tzn.uczeń:
a)szanujepoglądyiprzekonaniainnych
ludzi,
b) spokojnie rozwiązuje sytuacje konfliktowe, a w przypadku braku możliwości rozwiązania konfliktu
prosiopomocwychowawcę,nauczyciela,lubpsychologaszkolnego,
c) szanuje godność innych osób, nie obraża i nie poniża, reaguje na niestosowne lub krzywdzące słowa
izachowaniawobeckoleżaneklubkolegów,
d)potrafizgodniewspółpracowaćzinnymi,starasięopanowaćnegatywneemocje,
e)zuwagąsłuchaosóbzabierającychgłos.
8)Pracana
własnymrozwojem,tzn.uczeń:
a) rozwija swoje zainteresowania – w toku dodatkowej nauki, pracy własnej, uczestnicząc w zajęciach
dodatkowychwszkolei/lubpozanią,
b) bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; w apelach, przedstawieniach na szczeblu
szkoły,gminyitd.(wmiaręswoichmożliwości),
c) uczeń mający kłopoty z nauką, na skutek niepełnosprawności lub innych przyczyn, wkłada
ponadprzeciętny wysiłek w opanowanie wiedzy szkolnej w stopniu dorównującym rówieśnikom,
którzytakichdeficytównieprzejawiają.
3. Zachowania, które mogą mieć wpływ na obniżenie oceny z zachowania, bądź skreślenia z listy
uczniów:
a)pobicie,
b)przywłaszczenie,kradzież,wyłudzenia,
c)fałszowaniepodpisówiplagiat,
d)zamazywaniewpisównauczycieli,
e)wagary,
f)niszczeniedokumentów,
g)zastraszanie,
h)stosowanie,posiadanie,namawianieinnychipropagowanieużywek,
i)stwarzaniesytuacjizagrażającychzdrowiuiżyciu,
j)samowolneopuszczenieterenuszkoły,
k)oszukiwanie,obrażanieiponiżanieinnych,
l)lekceważenieregulaminówszkolnych,
m)niszczeniemieniawspólnegoszkołyi
innychuczniów,
n)niewywiązywaniesięzpodjętychlubpowierzonychzadań,
o)spóźnienianazajęcia.
4.Zachowanieuczniaoceniasięprzynajmniejjedenrazwciągukażdegosemestru.
a) Oceny zachowania proponują sami uczniowie w drodze samooceny, zaś do wychowawcy klasy
należy dokonanie oceny ostatecznej (po konsultacji z pozostałymi nauczycielami), której celem jest
zwłaszcza publiczne uzasadnienie różnic między samooceną uczniowską a oceną ostateczną oraz
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wskazanienamożliwesposobypoprawy
oceny,
b) Wychowawca może odstąpić od publicznego uzasadnienia oceny zachowania jedynie w przypadku
podyktowanymdobremucznia,
c) W celu zobiektywizowania wiedzy wychowawców o zachowaniu uczniów wszyscy nauczyciele
uczący w danym oddziale zobowiązani są do systematycznego informowania wychowawcy o swoich
zarówno pozytywnych jak i negatywnych spostrzeżeniach dotyczących zachowania uczniów
(informacjapisemnawzeszyciespostrzeżeńdołączonymdodziennikawkażdymoddziale).
5. Wychowawca informuje rodziców na bieżąco o zachowaniu dziecka podczas zebrań I konsultacji
zrodzicami.
6. W przypadku szczególnie negatywnych zachowań uczniów nauczyciel ma obowiązek
poinformować o tym dyrektora szkoły. Dyrektor pisemnie informuje rodziców o zdarzeniach lub
zapraszaich
doszkoły.
7. Roczną oceną klasyfikacyjną zachowania jest ocena za II półrocze, która jednak uwzględnia
zachowanie
uczniawciągucałegorokuszkolnego.
8. W przypadku rażących przewinień ucznia po wystawieniu rocznych ocen przewidywanych
wychowawcamaprawodozmianyocenyzachowania.

Rozdział
8
Egzaminy
sprawdzające,
klasyfikacyjne
i
poprawkowe.
§54
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie
zprzepisamiprawadotyczącymitrybuustalaniatejoceny.
2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia
zakończeniarocznychzajęćdydaktyczno–wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
zprzepisamiprawadotyczącymitrybuustalaniatejoceny,dyrektorszkołypowołujekomisję,która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
zdanychzajęćedukacyjnych,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów
decydujegłosprzewodniczącegokomisji.
4.Sprawdzian,októrymmowawust.2pkt1,przeprowadzasięniepóźniejniżwterminie
5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się
zuczniemijegorodzicami.
5.Wskładkomisjiwchodzą:
1)wprzypadkurocznejocenyklasyfikacyjnejzzajęćedukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczącykomisji,
b)nauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia
edukacyjne.
2)wprzypadkurocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania:
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a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczącykomisji,
b)wychowawcaklasy,
c)wskazanyprzezdyrektoraszkołynauczycielprowadzącyzajęciaedukacyjnewdanejklasie,
d)pedagog,jeżelijestzatrudnionywszkole,
e)psycholog,jeżelijestzatrudnionywszkole,
f)przedstawicielsamorząduuczniowskiego,
g)przedstawicielradyrodziców.
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. B, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor
szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.
7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjnazachowanianiemożebyćniższaodustalonejwcześniejoceny.
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnejzzajęćedukacyjnych,któramożebyćzmienionawwynikuegzaminupoprawkowego.
8.Zprackomisjisporządzasięprotokółzawierającywszczególności:
1)wprzypadkurocznejocenyklasyfikacyjnejzzajęćedukacyjnych:
a)składkomisji,
b)terminsprawdzianu,
c)zadania(
pytania)sprawdzające,
d)wyniksprawdzianuorazustalonąocenę;
2)wprzypadkurocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania:
a)składkomisji,
b)terminposiedzeniakomisji,
c)wynikgłosowania,
d)ustalonąocenęzachowaniawrazzuzasadnieniem.
Protokółstanowizałącznikdoarkuszaocenucznia.
9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły
wuzgodnieniuzuczniemijegorodzicami.
11. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia
zastrzeżeńwynosi5dnioddniaprzeprowadzeniaegzaminupoprawkowego.
Wtymprzypadkuocenaustalonaprzezkomisjęjestostateczna.
§55
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności
ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
wszkolnym
planienauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na
wniosekjegorodzicówRadaPedagogicznamożewyrazićzgodęnaegzaminklasyfikacyjny.
4.Egzaminyklasyfikacyjneprzeprowadzasięwformiepisemnejiustnej.
5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych,
technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim
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formęzadańpraktycznych.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się
zuczniemijegorodzicami.
7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych
w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć
edukacyjnych.
8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice
ucznia.
9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
wszczególności:
1)imionainazwiskanauczycieli,
2)terminegzaminuklasyfikacyjnego,
3)zadania(
ćwiczenia)egzaminacyjne,
4)wynikiegzaminuklasyfikacyjnegoorazuzyskaneoceny.
Doprotokołudołączasiępisemnepraceuczniaizwięzłąinformacjęoustnychodpowiedziachucznia.
Protokółstanowizałącznikdoarkuszaocenucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
dyrektoraszkoły.
11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena
klasyfikacyjnazzajęćedukacyjnychjest
ostateczna.
12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
13.Ustalonaprzezwychowawcęklasyrocznaocenaklasyfikacyjnazachowaniajestostateczna.
§56
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać
egzaminpoprawkowyztychzajęć.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, technologii informacyjnej, zajęć
komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii
letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji
wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczącykomisji,
2)nauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjne–jakoegzaminujący,
3)nauczycielprowadzącytakiesamelub
pokrewnezajęciaedukacyjne–jakoczłonekkomisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor
szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
zdyrektoremtejszkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
wszczególności:

str.30

1)składkomisji,
2)terminegzaminupoprawkowego,
3)pytaniaegzaminacyjne,
4)wynikegzaminupoprawkowegoorazuzyskanąocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokółstanowizałącznikdoarkuszaocenucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez
dyrektoraszkoły,niepóźniejniżdokońcawrześnia.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalnej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego
promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są,
zgodnezeszkolnymplanemnauczania,realizowanewklasieprogramowowyższej.

Rozdział
9
Projektedukacyjny
§57

1. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka biorą udział w realizacji projektu
edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu
rozwiązaniekonkretnegoproblemu,zzastosowaniemróżnorodnychformimetod.
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych lub
wykraczaćpozatetreści.
4.Projektedukacyjnyjestrealizowanyprzezzespółuczniówpodopiekąnauczyciela.
5.Nauczycielwystawiaocenycząstkowezarealizacjęprojektu,wgustalonejzuczniamiwagi.
6.Zaangażowanieuczniówwrealizacjęprojektumawpływnaocenęzzachowania.

Rozdział
10
System
nagród
i
kar.
§58
1.Uczniowiesąnagradzaniza:
a)najwyższewynikiwnauce,
b)wzorową
postawęizachowaniewpisamidodziennikawformieuwagpozytywnych,
c)wybitneosiągnięcia.
2.UczeńklasyI–IIImożeotrzymaćnastępującenagrody:
a)dyplomnakoniecrokuszkolnegozaosiągnięciewspaniałychwynikówwnauceorazzachowaniu,
b) list gratulacyjny dla rodziców na koniec roku szkolnego za wspaniałe wyniki w nauce
izachowaniu.
3.UczeńklasyIV–VIIImożeotrzymaćnastępującenagrody:
a) świadectwo z wyróżnieniem, dyplom oraz list gratulacyjny na koniec roku szkolnego za bardzo
dobre wyniki w nauce ( średnia ocen z wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania nie niższa
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niż4,75)iwzorowelubbardzodobrezachowanie.
§59
1.Uczeńmożebyćukaranykolejno:
a) upomnieniem wychowawcy za otrzymanie 5 uwag negatywnych, o czym są zawiadamiani rodzice
uczniaprzy
pomocydziennikaelektronicznego,
b) upomnieniem dyrektora wobec klasy za otrzymanie 10 uwag negatywnych, o czym są
zawiadamianirodziceuczniaprzypomocydziennikaelektronicznego,
c) uwagą dyrektora wobec całej społeczności uczniowskiej za otrzymanie 13 uwag negatywnych, o
czymsązawiadamianirodziceuczniaprzypomocydziennikaelektronicznego,
d)naganądyrektora.
2. Otrzymanie przez ucznia uwag pozytywnych i negatywnych bezpośrednio wpływa na ocenę
zachowania.
3. Indywidualne przypadki dotyczące oceny zachowania ucznia rozpatruje wychowawca, rada
pedagogicznaidyrektor.
§60
Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka
wDąbrówcenapodstawiedecyzjidyrektoraszkoły,pozasięgnięciuopiniiradypedagogicznej.

DziałIIIPOSTANOWIENIA
KOŃCOWE
1. Powyższy dokument dotyczy uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników administracji
iobsługiSzkołyPodstawowejim.KazimierzaNowakawDąbrówce.
2. Niniejszy statut znajduje się do wglądu w sekretariacie, bibliotece szkolnej oraz na stronie
internetowejszkoły.
3. Wszystkie zmiany w statucie mogą być dokonywane tylko w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.
Dąbrówka,14.06.2017r.
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